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HØRINGSUTTALELSE -  NOU 2008 :  15 OM BARN  OG STRAFF

Vi viser til høringsbrev av 23.10.2008. KRUS har noen kommentarer til utvalgets forslag om å
opprette enheter for barn og unge innsatte i hver region. Forslaget reiser noen spørsmål med
hensyn til rekruttering til enhetene.

Utvalget mener at enhetene primært skal ta imot innsatte under 18 år som soner, men de bør også
kunne ta imot andre unge innsatte over 18 år.

Innsatte under 18 år i varetekt bør også tilbys opphold i slike enheter (jf 9.4.2.). Ung alder synes
å være avgjørende for utvalget for å samle unge innsatte ut fra en forventning om at unge i
utgangspunktet har mange felles behov og utfordringer, men vi stiller spørsmål ved om det er gitt
en tilstrekkelig god begrunnelse for hvorfor en stadig minkende gruppe unge innsatte med svært
ulik bakgrunn og problematikk skal samles på denne måten.

Arrtallet innsettelser av unge under 18 år har blitt halvert i løpet av få år, fra 141 i 2000 til 74 i
2006. Ca. 20 personer under 18 år løslates hvert år fra domssoning. Øvrige under 18 år - ca 50
personer i året - løslates fra varetekt, stort sett korte opphold inntil 30 dager.

De fleste av dem under 18 år som løslates fra dom i løpet av et år vil sone 30 til 60 dager. Bare
en liten gruppe, 15 - 20 personer i året, får fengselsstraffer over 6 måneders varighet. Med et
daglig middeltall unge mellom 10 til 20 innsatte under 18 år i hele landet, betyr dette at hver
enhet i gjennomsnitt vil ha ca. 2 - 3 innsatte og minimum 2 ansatte (flerfaglig minimum) dersom
enheten i hovedsak rekrutterer dem under 18 år. Selv om alle dømte unge under eller like over 18
år samles i slike regionale enheter, vil det bli relativt stor gjennomtrekk i en slik enhet, der noen
få vil sone lenge og mange vil forsvinne relativt fort. Samlet vil dette kunne ha negativ
betydning for sonings- og læringsmiljøet i avdelingen, særlig på bakgrunn av ulikhetene i
gruppen, der flere vil være utlendinger eller innvandrere, og der noen vil ha alvorlige
atferdsproblemer, mens andre vil ha få eller moderate.

I sin bok om institusjonsbehandling av unge sier Andreassen (2003:330): "Ungdommer som (..)
viser få eller moderate atferdsproblemer synes å være i stor risiko for negativ smitteeffekt
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dersom disse plasseres sammen med ungdommer med mer alvorlig problematferd. Slik sett vil
dette være et argument mot blanding av ungdommer med varierende grad av problematferd i
institusjoner."
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arald ,  sker agrar Krist Persen
direktør forsker


